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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ

1. Ναός Σωτείρας Λυκοδήμου ( Ρωσ. ’Εκκλησία )

ΕΙς ιόν βυζαντινόν τοΟτον ναόν τής όδοϋ 
Φιλελλήνων (ΕΜΜΕ, τεΰχ. Β' σ. 80, Άθήναι 
( 1929), Βυζαντινή ’Αθήνα. ΑΔ 16 ( 1960): 
Χρονικά, σ. 65), έγένοντο κατά τό 1967 τά 
έξης: Μερική συμπλήρωσις καί συντήρησις 
των έκ πώρου λίθου δόμων τής έξωτερικής 
τοιχοποιίας' μερική άφαίρεσις των μεταξύ τών 
δόμων έκ σιμέντου άρμών καί συμπλήρωσις 
τούτων διά μείγματος όμοιου πρός τό άρχικώς 
χρησιμοποιηθέν άφαίρεσις έλασμάτων, σιδη-

ρησιν τού ζωγραφικού διακόσμου αυτού είχον 
γίνει έν έτει 1964 (ΑΔ 16 (1960): Χρονικά, 
σ. 65, καί ΑΔ 20 (1965): Χρονικά, σ. 132). 
’Εφέτος έγένοντο αί έξής έργασίαι: Άντικατά- 
στασις τής άντιαισθητικής ήλεκτρικής έγκατα- 
στάσεως δι’ έτέρας, κατά τρόπον ώστε ούδεμία 
ζημία νά προξενήται εις τόν ζωγραφικόν διά
κοσμον άνανέωσις τών κατεστραμμένων έπι- 
χρισμάτων τού νάρθηκος καί χρωματισμός τού
των εις άπόχρωσιν έναρμονιζομένην πρός τήν 
τού κυρίως ναού καί, τέλος, τακτοποίησις τής 
πρό τού ναού κρήνης καί τών πέριξ αύτού 
μαρμάρινων μελών.

3. Βυζαντινός τάφος όδοϋ Άχαρνών

Κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων διά μηχανικού
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Σχέδ. 1. Άθήναι. 'Οδός Άχαρνών. Κάτοψις καί τομαί βυζαντινού τάφου

ρών ήλων κλπ., τοποθετηθέντων κατά και
ρούς έπί τών έξωτερικών έπιφανειών τών τοί
χων" κατασκευή μεταλλικού καλύμματος τής 
έντός τού ναού « καταπακτής », δι’ ής γίνεται 
ή κάθοδος εις τήν κατακόμβην άντικατάστασις 
ή μερική έπισκευή τών όαλοστασίων τών διπλών 
παραθύρων τού τρούλλου καί έλαιοχρωματι- 
σμός τούτων.

2. Μονή Πετράκη ( ΕΜΜΕ, τεΰχ. Γ' ( 1933 ),
σ. 125)

Αί κύριαι έργασίαι διά τήν άναπαλαίωσιν 
τού βυζαντινού ναού τής μονής καί τήν συντή-

έκσκαφέως είς οίκόπεδον, κείμενον έπί τών 
όδών Άχαρνών 330 καί Εύγ. Καραβία, άπεκα- 
λύφθη τάφος καμαροσκεπής, κτιστός, είς βάθος 
1.55 μ. άπό τής έπιφανείας τού έδάφους.

Ό τάφος ούτος, είς σχήμα όρθογωνίου παραλ
ληλογράμμου έν κατόψει (Σχέδ. 1 ), διαστ. 
2.25 X 0,90 μ. καί ύψ. είς τό κέντρον τής καμά
ρας 1.14 μ., είναι κτιστός διά τοιχοποιίας μει
κτής, ήτοι είς μέν τούς τοίχους κοινής έκ 
λίθων άκατεργάστων καί όπτών πλίνθων, είς δέ 
τήν καμάραν έκ πλίνθων είς κανονικάς σειράς, 
μετά συνδετικού μείγματος είς τά κενά έξ άσβέ- 
στου καί θηραϊκής γής. Αί πλίνθοι δέν ήσαν
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των αύτών διαστάσεων, ούδέ άκέραιαι. At συν
ήθεις διαστάσεις αύτών ήσαν 0,32 X 0,20 χ 0,06 
καί 0,20 χ 0,20 X 0,04 μ.

At έσωτερικαί παρειαί ήσαν έπικεχρισμέναι 
διά μείγματος έξ άσβεστοκονιάματος.

ΕΙς έκάστην τών μακρών πλευρών ήσαν έζω- 
γραφημένοι δΤ έρυθροΟ χρώματος (al fresco) 
άνά τρεις σταυροί, μέ πεπλατυσμένα τά άκρα 
τών κεραιών αυτών ( Σ χ έ δ. 1), εις δέ σταυ
ρός έγχάρακτος είς τό άνω μέρος τής Δ. πλευράς.

Ή καταβίβασις τών νεκρών είς τόν τάφον 
έγίνετο διά τετραγώνου όπής, είς τό Α. άκρον 
τής καμάρας, ή όποια έκαλύπτετο δι’ άσβεστο- 
λιθικής πλακός, διά τήν διευκόλυνσιν δέ τής 
καθόδου ύπήρχεν είς τήν Β. πλευράν έμπεπη- 
γμένη πλίνθος, ώς βαθμίς ( Σ χ έ δ. 1 ).

Εντός τού τάφου εύρέθησαν τά έξής :
α) Οί σκελετοί πέντε νεκρών. Ό τελευταίος 

ταφείς ήτο έπί τών όστών τών άλλων, τά όποια 
είχον συσσωρευθή παρά τόν Δ. τοίχον, β) Λή
κυθος άκεραία, ΰψ. 0,143 καί διαμ. κοιλίας 
0,058 μ., άνευ Ιδιαιτέρας βάσεως, έξ έρυθρωπού 
πηλού, μετά δύο άβαθών αύλάκων είς τό μέσον 
τού ύψους τής κοιλίας, γ) Άγγεϊον άδιακόσμη- 
τον, έλλιπές κατά τήν λαβήν καί άποκεκρου- 
μένον κατά τό στόμιον, μετά σφαιρικής κοιλίας 
λεπτών τοιχωμάτων, έκ κιτρινερύθρου πηλού, 
ΰψ. 0,097 καί διαμ. 0,11 μ. δ) Τό ήμισυ τής 
κοιλίας ληκύθου, όμοιας πρός τήν ώς άνω 
περιγραφεΐσαν, φέρον είς τό άνω μέρος τρεις 
άβαθεΐς όριζοντίας αυλακώσεις, ε) 'Επτά θραύ
σματα χαλκού κρίκου, πιθανώς ένωτίου.

Έκ τής κατασκευής τού τάφου καί τών έν 
αύτω ευρημάτων έξάγεται, ότι ούτος ήτο οικο
γενειακός τάφος, δυνάμενος νά χρονολογηθή 
κατά τήν πρωτοβυζαντινήν περίοδον (8ος - 
9ος αΙών).

4. Ναός 'Αγίου Δημητρίου τών "Οπλων (Κάτω
Πατήσια, όδός Στρατηγού Καλλάρη καί Άγ.
Δημητρίου τών "Οπλων)

Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον έζήτησε τήν 
έγκρισιν κατεδαφίσεως τού ναού, πρός άνοι- 
κοδόμησιν νέου, μεγαλυτέρου. Ή Υπηρεσία 
έκρινεν, δτι, έν πρώτοις, έπρεπε νά διενεργηθή, 
άφ’ ένός μέν άνασκαφική έρευνα πρός διαπί- 
στωσιν τυχόν ΰπάρξεως λειψάνων παλαιοτέρου 
κτίσματος, άφ’ έτέρου δέ έρευνα είς τό έσωτε- 
ρικόν πρός έξακρίβωσιν ύπάρξεως άρχαιοτέρου 
ζωγραφικού διακόσμου.

Ό έν λόγφ ναός, ώς έχει σήμερον, άποτε- 
λεϊται έκ κτισμάτων άνηκόντων είς τρεις οίκο
δομικάς περιόδους:

α) Τού άρχικού ναΐσκου, είς τόν τύπον τού 
μονοχώρου καμαροσκεποΰς, μετά τριών τυ
φλών κογχών κατά μήκος τών μακρών τοίχων 
καί ήμιεξαγώνου, έξωτερικώς, κόγχης Ιερού 
(Σχέδ. 2).

β) Τού νάρθηκος, προστεθέντος κατά τούς 
πρό τού πολέμου χρόνους, καί

γ) Έτέρου νάρθηκος, κατασκευασθέντος κα
τά τούς χρόνους τής κατοχής (Σχέδ. 2' 
Πίν. 59 α).

Ή άνασκαφική έρευνα έγένετο κατά μήκος 
τής Α. καί Ν. πλευράς τού άρχικού ναΐσκου, 
κατά μήκος τής Δ. πλευράς τού μεταγενεστέρου 
νάρθηκος καί κατά μήκος τής Β. καί Α. πλευ
ράς τής είς τόν Β. τοίχον τού άρχικού ναΐσκου 
νεωτέρας άποθήκης (Σχέδ. 2). Πλήν λει
ψάνων ένός έπιφανειακοΰ τοίχου, παραλλήλου 
πρός τόν Ν. τοίχον τού άρχικού ναΐσκου, 
κατασκευασθέντος προφανώς ΐνα προστατεύση 
τούτον άπό τών παραρρεόντων ύδάτων, ένός 
άκτερίστου καλυβίτου τάφου, άποκαλυφθέντος 
ύπό τόν ώς άνω τοίχον καί δυναμένου νά άναχθή 
είς τούς πρό τής οίκοδομήσεως τού άρχικού 
ναΐσκου χρόνους, έντός τού οποίου εύρέθη 
σκελετός άνδρός μέ τήν κεφαλήν πρός Δ. καί 
ύπ’ αύτόν τεταραγμένα οστά παλαιότερον τα- 
φέντος νεκρού καί, τέλος, λειψάνων έτέρων δύο 
καλυβιτών τάφων πρός Δ. τού μεταγενεστέρου 
νάρθηκος (Σχέδ. 2), ούδέν έτερον στοι- 
χεϊον άπεκαλύφθη, τό όποιον νά μαρτυρή τήν 
ΰπαρξιν παλαιοτέρου κτηρίου.

Έκ τού πέριξ τού ναού χώρου περισυνελέ- 
γησαν: τμήμα όκταπλεύρου κιονίσκου, τμήμα 
άρραβδώτου κίονος, τμήμα μαρμάρινου κατω
φλιού, μαρμάρινος δόμος μεγάλων διαστάσεων 
καί μαρμάρινη ιωνική βάσις κίονος.

Ή δοκιμαστική έρευνα, ή γενομένη είς τό 
έσωτερικόν τού άρχικού ναΐσκου, άπέδειξε τήν 
ΰπαρξιν δύο στρωμάτων ζωγραφικού διακόσμου, 
τό παλαιότερον τών όποιων δϋναται νά χρονο
λογηθή κατά τόν 17ον, πιθανώς, αίώνα, τό δέ 
νεώτερον κατά τόν 19ον.

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

1. Ναός Ταξιαρχών

Δαπάναις καί εύθύνη τού άρμοδίου Εκκλη
σιαστικού Συμβουλίου, έγένοντο πρός συντήρη- 
σιν τού ναού τών Ταξιαρχών ( ΕΜΜΕ, τεΰχ. Γ' 
( 1933), σ. 202. ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 140) 
αί έξής έργασίαι: Άνακατεσκευάσθη τό κατά 
μήκος καί έκατέρωθεν τής κλειδός τμήμα τής 
καμάρας, τό όποιον είχεν ύποχωρήσει· συν-
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επληρώθησαν εΰρεΐαι ρωγμαί είς πολλά μέρη 
τοϋ κτηρίου- άφηρέθησαν τά έξωτερικά έπιχρί- 
σματα καί άφέθη ή τοιχοδομία είς τήν άρχικήν 
της έμφάνισιν, άφού έστερεώθη καταλλήλως· 
κατεσκευάσθη κατά μήκος τών έξωτερικών τοί
χων προστατευτικόν « πεζούλι», πλ. 1 μ.

’Υπολείπονται πρός έκτέλεσιν έργασίαι συν- 
τη ρήσεως τών τοιχογραφιών.

2. Ναός 'Αγίων ‘Αναργύρων

Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοϋ ναού

Γ' (1933), σ. 201 -202) έγένετο λόγος περί 
στοιχείων άνηκόντων είς παλαιότερον κτίσμα, 
έκρίθη σκόπιμον, όπως διεξαχθή άνασκαφική 
ερευνά, ήτις έπεξετάθη είς όλον τόν πρός Α. 
καί Ν. τού ναού χώρον ( Σ χ έ δ. 3 ). Τά άπο- 
τελέσματα ήσαν τά έξής : 

α) Πρός Α. τού Ιερού καί είς χώρον πλ. 
3 μ., εύρέθησαν είς μικρόν βάθος (0,20-0,30 
μ.) όκτώ τάφοι, παρατεταγμένοι μέ κατεύθυνσιν 
Α.-Δ., πλήν ένός, ό όποιος είχε κατεύθυνσιν 
Β.- Ν. Οί τάφοι, είς τόν τύπον τού καλυβίτου,

Σχέδ. 2. Άθήναι. Κάτω Πατήσια. Κάτοψις καί τομή ναού ’Αγίου Δημητρίου τών 'Όπλων

έζήτησε τόν άποχαρακτηρισμόν τούτου ώς δια
τηρητέου μνημείου (Β.Δ. άπό 9-7- 1923, 
Φ.Ε.Κ. 194/17-7-23), προκειμένου νά προβή 
είς τήν κατεδάφισίν του καί έν συνεχείρ είς 
τήν άνέγερσιν νέου μεγαλυτέρου ναού. ’Επειδή 
είς τήν δημοσίευσιν τού ναού (ΕΜΜΕ, τεΰχ.

ήσαν προχείρου κατασκευής δΓ Ολικών είς 
δευτέραν χρήσιν, ώς π.χ. μεγάλων κεράμων καί 
τεμαχίων πήλινων άγγείων. Ούτοι ήσαν άκτέ- 
ριστοι. Μόνον είς τόν πρώτον άπό Β., έντός 
τού όποίου ύπήρχον τά όστά ένός ένήλικος 
καί ένός παιδός, εύρέθη είς τήν θέσιν τής χει-
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ρός τοΟ ένήλικος χαλκοΟς δακτύλιος, είς δύο 
τεμάχια, μετά σφενδόνης όκτωσχήμου, φερού- 
σης έγχάρακτον κόσμησιν τετραγωνιδίων μετά 
στιγμής είς τό κέντρον.

Τό Δ. ήμισυ τριών έκ τών τάφων εύρίσκετο 
υπό τόν Α. τοίχον τού ναού. Τούτο δεικνύει, 
ότι αί ταφαί είναι προγενέστεροι τής οίκοδο- 
μήσεως τού ναού.

Χαλκοΰν βυζαντινόν νόμισμα, τής περιόδου 
1078 - 1081 μ.Χ., εύρεθέν παρά τόν πρώτον άπό 
Ν. τάφον, δύναται νά άποτελέση τό terminus 
ante quem διά τήν χρονολόγησιν τών τάφων 
(πρβλ. Marg. Thompson, άριθ. 1872).

Είς βάθος 1.10 μ. εύρίσκεται τό φυσικόν 
έδαφος (κιμιλιά). Ούδέν ίχνος παλαιοτέρου 
κτίσματος εύρέθη.

β) Κατά τήν πρός Ν. τού ναού έρευναν, 
εύρέθησαν, είς άπόστασιν 1 μ. άπό τούτου καί 
είς βάθος 0,80 μ., έτεροι δύο τάφοι καλυβίται, 
άκτέριστοι, άνευ ενδιαφέροντος, δυτικώτερον 
δέ καί είς άπόστασιν 5 μ. άπό τού ναού, τά λεί
ψανα τοίχου, άνισοπαχοΰς, μήκ. 6.50 μ., είς 
τήν τοιχοποιίαν τού όποιου είχε χρησιμοποιηθή 
μέγα κατώφλιον μαρμάρινον, μήκ. 1.90 μ. 
(Π ί ν. 59 γ). Μεταξύ τού τοίχου τούτου καί 
τού ναού άπεκαλύφθη κτιστός πίθος, ό όποιος, 
διά τής προσθήκης μεταγενέστερον κτιστού 
στομίου, είχε μετατροπή είς φρέαρ.

Ούτως, ή άνασκαφική έρευνα ύπήρξεν αρ
νητική.

Τήν σημερινήν του μορφήν ό ναός, είς τόν 
τύπον τής τρικλίτου βασιλικής, προσέλαβε κατά 
τούς χρόνους τής γερμανικής κατοχής (Π ί ν. 
59 β).

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ναΐσκος Ζωοδόχου Πηγής

Ό καμαροσκεπής ναΐσκος τής Ζωοδόχου 
Πηγής (ΕΜΜΕ, τεΰχ. Γ' ( 1933 ), σ. 176), 
εύρίσκεται είς έπικίνδυνον κατάστασιν, καθ’ 
όσον έχει ύποστή άπόκλισιν τών τοίχων, ρω- 
γμάς είς τήν τοιχοδομίαν καί πτώσιν τμήματος 
τής καμάρας ύπεράνω τού Ιερού. Τεχνικός τής 
'Υπηρεσίας κατήρτισε μελέτην στερεώσεως.

ΣΤΑΥΡΟΣ

Ναός Αγίου Ίωάννου τού θεολόγου

Είς άπόστασιν 3 μ. περίπου άριστερά τής 
πρός Ραφήναν όδοΰ, είς θέσιν καλουμένην 
« τού Γούπη », σώζονται τά έρείπια σημαντικού 
βυζαντινού ναού, γνωστού ώς 'Αγιος ’Ιωάννης 
ό Θεολόγος. Τά έρείπια ταύτα ( Π ί ν. 60 α-β )

δέν άναφέρονται είς τό Εύρετήριον τών μνη
μείων τής Ελλάδος.

Τό κτίσμα άποτελείται έκ τού κυρίως ναού, 
έσωνάρθηκος καί έξωνάρθηκος.

’Εκ τού κυρίως ναού, είς τόν τύπον τού συν
επτυγμένου σταυροειδούς μετά τρούλλου, σώ
ζονται ό Β. τοίχος, μέρη τού Ιερού, ή Β. καί Δ. 
καμάρα τού σταυρού καί τά δύο σφαιρικά τρί
γωνα τής βάσεως τού τυμπάνου τού τρούλλου 
( Π ί ν. 60 α-δ).

Έκ τού έσωνάρθηκος, ό όποιος έκαλύπτετο 
όμοίως διά τρούλλου, σώζεται ή τοιχοδομία 
τού Β. ήμίσεος αύτού, μετά τμημάτων τής 
βάσεως τού τρούλλου.

Ό έξωνάρθηξ είχε τήν γνωστήν τριμερή στέ
γην, ήτοι μίαν καμάραν είς τό μέσον, μέ άξονα 
άπό Α. πρός Δ. καί δύο άλλας, χαμηλοτέρας, 
έκατέρωθεν τής μεσαίας, ό άξων τών όποιων 
ήτο άπό Β. πρός Ν.

Είς τήν τοιχοδομίαν, έπιμελούς καί ίσχυρας 
κατασκευής, έχει γίνει χρήσις πωρολίθων, όρι- 
ζοντίως τοποθετημένων, όχι όμως είς κανονι
κός σειράς, όπτοπλίνθων ( Π ί ν. 60 δ ) καί 
μελών, κυρίως μαρμάρινων, προερχομένων έξ 
άρχαίου τινός κτίσματος. Είς τάς καμπύλας 
έπιφανείας έχουν χρησιμοποιηθή πλίνθοι, είς 
δέ τά μέτωπα τών τόξων καλώς είργασμένοι 
πωρόλιθοι (Π ί ν. 60 α καί γ).

Ό ναός, έκ τού ρυθμού του, τού τρόπου τής 
τοιχοδομίας του καί τών χρησιμοποιηθέντων 
ύλικών, δύναται νά τοποθετηθή εις τόν 13ον 
έως 14ον αιώνα.

Κατά τό τρέχον έτος έγένετο καθαρισμός 
τού χοίρου, άπαλλαγή τού μνημείου άπό τών 
όγκων τών χωμάτων καί τών λίθων (Π ί ν. 
60 α), έν συνεχείς δέ άποτύπωσις καί λή- 
ψις στοιχείων διά τήν σύνταξιν μελέτης άνα- 
στηλώσεως αυτού.

ΠΑΛΛΗΝΗ ( Χαρβάτι )

Ναός Αγίου Νικολάου

Τό μνημεΐον (ΕΜΜΕ, τεΰχ. Γ' ( 1933), 
σ. 181), ’έχει ύποστή ζημίας καί μεταγενεστέ- 
ρας έπισκευάς, αί όποΐαι έχουν άλλοιώσει τάς 
άναλογίας καί τήν έμφάνισιν αυτού. Κατηρ- 
τίσθη πρόγραμμα συντη ρήσεως καί άποκατα- 
στάσεως.

ΓΛΥΦΑΔΑ

Ναός Αγίου Νικολάου

Ή μικρά, μονόκλιτος βασιλική (ΕΜΜΕ, 
τεΰχ. Γ' ( 1933), σ. 154), είς θέσιν Πυρναρή 
παρά τήν Γλυφάδα, ύπέστη κατά καιρούς εύ"
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ρείας έκτάσεως μετασκευάς καί άλλοιώσεις, 
ώστε σήμερον έχει άπολέσει τάς άναλογίας 
καί τήν άρχικήν αύτής έμφάνισιν. Εις τό έσω- 
τερικόν σώζεται μεταγενέστερος ζωγραφικός 
διάκοσμος.

Εις τό Ν. τοίχον άνεγνώσθη έπί μαρμάρινης 
πλακός ή έζής ένδιαφέρουσα έπιγραφή : Ναός 
Άγιου Νικολάου έξ ερειπίου έγερθείς τό 1877 υ
πό Θεοδώρου Κομνηνοϋ, υίοϋ Χ[ατζή] Κομνη- 
νοϋ, Κάλφα, τοϋ άνωκοδομήσαντος τόν έν Ίερο- 
σολύμοις έμπρησθέντα Ναόν τής Άναστάσεως τό 
1810.

ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

(G. Millet «Le Monastere de Daphni, Paris 
1899, EMME, τ. Γ' ( 1933), σσ. 217 - 226. Τό 
Έργον 1955, σ. 115, 1956, σ. 128, 1957, σ. 101, 
1958, σ. 182 καί 1960, σ. 230. ΑΒΜΕ, τ. Η' 
(1955-56), σσ. 68 - 99. ΑΔ 16 (1960): Χρο
νικά, σσ. 68 - 69 ).

Κατά τάς έργασίας τών παρελθόντων έτών 
(Τό "Εργον 1956, σ. 128) είχον σωρευθή εις 
υψηλούς όγκους, κατά μήκος τής έξωτερικής 
πλευράς τοΟ Δ. τοίχου τού περιβόλου τής 
μονής, μπάζα καί άλλα άχρηστα Ολικά, άπο- 
μακρυνθέντα έκ τού πρό τού Καθολικού χώρου. 
’Επειδή, έκ τούτου, ό ώς άνω τοίχος είχεν 
ύποστή σοβαράς ζημίας, ό δέ χώρος τής μονής, 
λόγψ τής ύπερυψώσεως τής στάθμης τού έδά- 
φους, κατεκλύζετο όπό τών όμβριων υδάτων, 
ήτο δέ εύκόλως προσιτός εις πάντας, έλήφθησαν 
τά έζής μέτρα:

α) Άπεμακρύνθησαν οί όγκοι τών χωμάτων 
καθ’ όλον τό μήκος τού Δ. τοίχου (96.40 μ.) 
καί έδημιουργήθησαν αί άναγκαϊαι κλίσεις τού 
έδάφους διά τήν άπομάκρυνσιν τών όμβριων 
ύδάτων άπό τοϋ μνημείου ( Π ί ν. 61 α ). Παραλ
λήλους, έγένετο διερεύνησις καί στερέωσις τής 
ύποθεμελιώσεως τών λειψάνων τού Ιουστινιά
νειου τείχους, ώς καί συμπλήρωσις τής τοιχο- 
δομίας τού έπ’ αύτών νεωτέρου τοίχου, τό συν
ολικόν ύψος τοϋ όποιου άνέρχεται εις 3.30 μ. 
περίπου.

β) Άπεκαλύφθησαν τά μέχρι τοϋδε κατακε- 
χωσμένα έρείπια τοϋ Δ. πυλώνος, τοϋ όποιου ή 
ΰπαρξις είχεν ήδη ύπό τοϋ G. Millet σημειωθή 
(έ.ά., σ. 4 - 5 καί Πίν. Π).

Διά τών νέων στοιχείων, τά όποια ήλθον εις 
φώς κατά τόν γενόμενον καθαρισμόν (Πίν. 
61 β καί 62 β), άποκατεστάθη πλήρως, έν κα- 
τόψει, τό σχέδιον τοϋ πυλώνος (Σ χ έ δ. 4).

γ) Μικροτέρας έκτάσεως έργασίαι έγένοντο 
εις τόν χώρον, ώς π.χ. ή άσφάλισις άνοικτών

φρεατίων καί πίθων, ή άποκατάστασις τοϋ πρό 
τής Α. εισόδου τής μονής κτιστοϋ φρέατος 
κλπ.

δ) Κατεγράφησαν, τέλος, ύπό τών ’Επιστη
μονικών Βοηθών τής ’Εφορείας — τή έπιβλέψει 
τών όποιων διεξήχθησαν, άλλωστε, άπασαι αί 
έργασίαι — χίλια άντικείμενα τής συλλογής τής 
Μονής καί συνεπληρώθησαν ισάριθμα δελτία.

Κατά τήν άποχωμάτωσιν τοϋ Δ. τοίχου εύ- 
ρέθη, είς μεταγενεστέραν αντηρίδα, άποκεκρου- 
μένη κατά τό μέτωπον, μαρμάρινη κεφαλή γυ- 
ναικός, ΰψ. 0,273 μ., μετά καλύπτρας. Ή κόμη 
κατέρχεται είς κυματοειδείς βοστρύχους έπί 
τών ώμων, άφήνουσα άκάλυπτα τά ώτα, τά 
όποία φέρουν άσπιδοειδή ένώτια, στέφανος δέ 
περιβάλλει τήν κεφαλήν (Πίν. 63 α-δ). Έκ 
τών άναφερθέντων στοιχείων καί τής λεπτό- 
τητος τής έργασίας συνάγεται, ότι ή κεφαλή 
αϋτη είναι έργον άρχαϊστικόν (1ου π.Χ. αί.), 
μιμούμενον, πιθανώς, καλόν πρότυπον τοϋ τέ
λους τοϋ 6ου αί. π.Χ.

Τέλος, παρά τόν Ν. έξωτερικόν πρόβολον 
τοϋ πυλώνος, εύρέθη τεμάχιον μαρμάρου μετ’ 
έγχαράκτου έπιγραφής είς έπτά στίχους, ό 
πρώτος τών όποιων είναι φανερόν, ότι έγράφη 
είς μεταγενεστέραν έποχήν (Πίν. 62 α).

ΣΥΚ.ΑΜ1ΝΟΝ

1. Ναός 'Αγίων Τεσσαράκοντα
Ό βυζαντινός οδτος ναός (ΔΧΑΕ, τ. Δ' 

(1927), σσ. 44 - 45 ), είχεν ύποστή σοβαράς 
ζημίας, ήτοι: καταστροφήν τής κεραμώσεως, 
έπίχωσιν κατά τήν Β. καί Α. πλευράν, ρωγμάς 
είς τήν τοιχοδομίαν, άποσάθρωσιν τής τοιχο
ποιίας είς τό έσωτερικόν κ.ά. Κακότεχνοι καί 
άντιαισθητικαί έπεμβάσεις, ώς π.χ. ή ύπερύψω- 
σις τής κορυφής τοϋ τρούλλου, ή έμφραξις 
τών παραθύρων τοϋ τυμπάνου, έπιχρίσματα εις 
τήν τοιχοποιίαν (Πίν. 64 α), έμφραξις τοϋ 
διλόβου παραθύρου τής κόγχης τοϋ Ίεροϋ, 
κλπ., είχον παραμορφώσει τό μνημεΐον. Πρός 
στερέωσιν καί έπαναφοράν αύτοΰ, κατά τό 
δυνατόν, είς τήν προτέραν έμφάνισίν του, 
έγένοντο τά έξής :

α) Άφηρέθη ή κατεστραμμένη κεράμωσις 
καί τά ύπ’ αυτήν συσσωρευθέντα «μπάζα». 
Έγένετο έμφραξις τών ρωγμών τών καμαρών 
καί τοϋ τρούλλου μέ « άριάνι». Κατεσκευάσθη 
έπένδυσις έξ ώπλισμένου σκυροδέματος έπί τών 
έπιφανειών τών καμαρών καί τοϋ τρούλλου καί 
« σαινάζ », άόρατον έξωτερικώς, είς τήν βάσιν 
τοϋ τυμπάνου. Έπανετοποθετήθησαν παλαιαί κέ
ραμοι καί αί έπιφάνειαι τών στεγών έπανήλθον
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είς τήν άρχικήν αότών κατάστασιν (Π I ν. 64 α ). 
β) Ήνοίγησαν τά ΒΔ. καί ΝΔ. παράθυρα τοΟ 
τυμπάνου, άφηρέθησαν, έν μέρει, τά άντιαισθη- 
τικά έπιχρίσματα, έπεσκευάσθη δέ καί συν- 
επληρώθη ή τοιχοδομία. γ) Έγένετο άποχωμά- 
τωσις κατά τήν Β. καί Α. πλευράν καί διερρυ- 
θμίσθη ή έπιφάνεια τοΟ έδάφους, ώστε νά άπο- 
μακρύνωνται τά όμβρια Οδατα (Π ί ν. 64 α - β 
καί 65 β). δ) Είς τό έσωτερικόν, έγένετο Εμφρα-

Αί έργασίαι θά συνεχισθοΰν.

2. Ναός Κοιμήσεως τής Θεοτόκου

Καί είς τόν ναόν τοΟτον (ΔΧΑΕ, τ. Δ' ( 1927 ), 
σ. 45. ΕΕΒΣ ΙΕ' ( 1939), σ. 513. ΑΒΜΕ, τ. Ε' 
(1939 -1940 ), σ. 206), έγένετο άνάσυρσις κερά
μων, άφαίρεσις « μπάζων » έκ τής στέγης, Εμ- 
φραξις ρωγμών, κυρίως μιας λίαν έπικινδύνου 
είς τόν Α. τοίχον, καί στερέωσις τοιχοποιίας.

ξις ρωγμών, συμπλήρωσις τοιχοποιίας καί άνα- 
κατασκευή τών σαθρών έπιχρισμάτων. ε) Άπο- 
κατάστασις τοΟ διλόβου παραθύρου τής κόγ
χης τού Ιερού. Τό έπίθημα τούτου, εύρεθέν 
μεταξύ τών περί τόν ναόν λίθων καί συμπλη- 
ρωθέν, έπανετοποθετήθη είς τήν θέσιν του. 
S") Άπεκόπη συκή, ή όποια είχε προκαλέσει 
διάλυσιν τής τοιχοδομίας.

Διεπιστώθη, ότι ή δικλινής στέγη τού πρός 
Α. τού τρούλλου μέρους τού ναοδ διαιρείται 
— ύπό τάς κεράμους βεβαίως — είς τό Δ. τμήμα, 
μήκ. 2.20 μ., καί είς τό Α., μήκ. 3.10 μ. Καί τό 
μέν Δ. άποτελεϊται έκ συμπαγούς τοιχοποιίας, 
έπί τής όποιας είναι έπεστρωμένη ή κεράμωσις, 
τό δέ Α. είναι κενόν, μεταξύ δέ τής έκ κεράμων 
στέγης καί τών άνω έπιφανειών τών καμαρών
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μεσολαβεί διάστημα, ύψ. 1.50 μ. Τό τμήμα 
τοδτο καλύπτει ξυλίνη στέγη. 'Υπενθυμίζεται, 
ότι ή Ιδία κατασκευή έχει έφαρμοσθή καί είς 
τόν Άγιον Γεώργιον Άρμάν Εύβοιας (ΑΔ 21 
( 1966) : Χρονικά, σ. 238 κ.έ.).

Κατηρτίσθη πρόγραμμα συντηρήσεως καί 
στερεώσεως τοδ ζωγραφικοδ διακόσμου, ό ό
ποιος έχει ύποστή σοβαρός ζημίας (Π ί ν. 65 α ).

ΑΙΓΙΝΑ

Είς τήν περιφέρειαν τής Κυψέλης καί είς 
θέσιν Καβουρόπετρα διασώζεται ό τετρακιόνιος 
σταυροειδής ναός μετά τρούλλου καί ήμιεξα- 
γώνου άψΐδος Ίεροδ, ό γνωστός ώς Άγιος 
Νικόλαος ό Μούλος ή στό Μοδλος (Β.Δ. έν 
Φ.Ε.Κ., άριθ. 332/6-8- 1936). Ή τοιχοδομία 
του, λίαν έπιμελοδς κατασκευής έκ καλώς 
είργασμένων δόμων καί πλίνθων, είναι έπικε- 
χρισμένη διά γαλακτώματος. Καλύπτεται διά 
λίθινων πλακών, ώς όλοι οί βυζαντινοί καί 
μεταβυζαντινοί ναοί τής νήσου καί κυρίως τής 
Παλαιοχώρας.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα έργασιών συντηρή
σεως τοδ μνημείου.

ΠΟΡΟΣ

Φρούριον Μπούρτζι

Συνεχίσθησαν αί έργασίαι στερεώσεως τοδ 
μικρού φρουρίου Μπούρτζι έπί τής νησΐδος, 
τής εύρισκομένης είς τήν Ν. έξοδον τοδ στε- 
νοδ τοδ Πόρου ( ΑΔ 22 ( 1967 ) : Χρονικά, σ. 
162), ήτοι: Συνεπληρώθη καί άποκατεστάθη τό 
πρός Α. τής Πύλης τμήμα τοδ τείχους μέχρι τοδ 
στρογγύλου πυργίσκου. Άποκατεστάθη ό ήμι- 
κυκλικός πύργος είς τήν ΝΔ. γωνίαν τού περι
βόλου ( Π ί ν. 66 α ). Συνεπληρώθη καί άποκα
τεστάθη τό Ν. τείχος τοδ περιβόλου άπό τού 
προηγουμένου πύργου μέχρι τοδ σημείου, ένθα 
άρχεται τό τμήμα, έκ τού όποίου έχουν άφαι- 
ρεθή οί πελεκητοί λίθοι τής προσόψεως ( Π ί ν. 
66 β).

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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’Αττική : α. ’Αθήναι. Ναός 'Αγίου Δημητρίου των Όπλων, β. Άμαρούσιον. Ναός Αγίων ’Αναργύ
ρων, γ. Άμαρούσιον. Τοίχος άποκαλυφθεΐς πρός Ν. του ναοΰ των Άγιων Αναργύρων
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‘Αττική. Μονή Δαφνιού : α. Ό Δ. τοίχος τοϋ περιβόλου μετά τάς εργασίας, β. Ό Δ. πυλών από Δ.
μετά τάς εργασίας
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’Αττική. Μονή Δαφνιού: α. ’Επιγραφή, β. 'Ο Ν. έξωτερικός πρόβολος τοΟ Δ. πυλώνος
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’Αττική. Μονή Δαφνιού: α-δ. Μαρμαρίνη γυναικεία κεφαλή
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’Αττική. Συκάμινον : α-β. Ό ναός των 'Αγίων Τεσσαράκοντα άπό ΒΔ., πρό καί μετά τάς έργασίας
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'Αττική. Συκάμινον : α. Ναός Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Ή Πλατυτέρα, β. Ναός των 'Αγίων Τεσσα
ράκοντα. Τό ιερόν μετά τάς έργασίας
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ΠΙΝΑ- 66 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 )

’Αττική. Πόρος. Μπούρτζι: α. Πύργος εις τήν ΝΔ. γωνίαν μετά τάς έργασίας, β. Ίο Ν. τείχος μετά
τάς έργασίας
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